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Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy:

imię i nazwisko autora: …….....................................................................................

imię i nazwisko autora: …….....................................................................................

wiek i klasa.................................................................................................................

wiek i klasa ...............................................................................................................

Nazwa szkoły ............................................................................................................

Nazwa szkoły ........... ................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna: ...........................................................................

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna: ...........................................................................

telefon:..................................................................................................................... ...

telefon:..................................................................................................................... ...

Formularz zgłoszeniowy należy przypiąć lub przykleić do pracy konkursowej
wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy należy przypiąć lub przykleić do pracy konkursowej
wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu.

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu.

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, w celu przesyłania mi informacji
o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, w celu przesyłania mi informacji
o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

..........................................................................................
(miejscowość, data)(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

..........................................................................................
(miejscowość, data)(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

- Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu
przy ulicy Ogrodowej 22
– Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Saternus, kontakt listowny na adres administratora, email:
iodo@kulturasuszec.pl
- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w
archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych
jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście laureatów
konkursu i ewentualnego dostarczenia nagrody.
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